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Gedragscode integriteit 
 
Duurzame Warmte Enspijk is een organisatie (coöperatie) zonder winstoogmerk met als gemeenschappelijk 
doel na te streven ten behoeve van inwoners en organisaties in Enspijk (Gemeente West-Betuwe) 
initiatieven te ontplooien tot het (doen) opwekken en distribueren van duurzame energie.  
 
Deze gedragscode is van toepassing op alle onderdelen van onze organisatie en omvat:  

• De activiteiten die door de bestuursleden en door teamleden van de organisatie worden uitgevoerd;  

• De projecten, evenementen en andere activiteiten die door bestuursleden en door teamleden 
worden georganiseerd;  

• De projecten, evenementen en andere activiteiten die door bestuursleden en door teamleden 
worden bijgewoond. 

 
De Gedragscode heeft betrekking op de volgende soorten onaanvaardbaar gedrag: 
 
Interpersoonlijk wangedrag 
Seksuele intimidatie, intimidatie en geweld; agressie, discriminatie en pesten; misbruik en ongewenste 
aandacht; dreigend of gewelddadig gedrag of taalgebruik;  
Financieel wangedrag  
Fraude; oneigenlijk gebruik/misbruik van fondsen; diefstal; belastingontduiking en 
vermogensbeheer/beleggingsbeleid in strijd met organisatiedoelstellingen; geld witwassen; 
Misbruik van macht 
Machtscorruptie; belangenconflicten en vriendjespolitiek; manipulatie of misbruik/lekken van informatie. 
 
Het doel van dit beleid is te garanderen dat: 
Alle mensen die in-, met en namens onze organisatie werken, beschikken over de nodige competenties, 
zelfvertrouwen, begrip en steun om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen in het beschermen van de 
leden (doelgroep) tegen geweld, het voorkomen van fraude en corruptie en het tegengaan van 
machtsmisbruik. 
 
We volgen de nodige procedures en acties om gedragingen van bestuursleden en teamleden van de 
organisatie en van personen die met of namens Duurzame Warmte Enspijk werken te voorkomen en te 
monitoren die kunnen leiden tot fraude, corruptie of machtsmisbruik;  
 
De leden van de coöperatie zijn zich bewust van onze plicht om onrecht te voorkomen dat hen wordt 
aangedaan door het handelen en gedrag van de bestuursleden en door teamleden van de organisatie, en 
mensen die met of namens Duurzame Warmte Enspijk werken, evenals onze plicht om te reageren op 
onrecht dat zich voordoet;  
De leden van de coöperatie zijn op de hoogte van de beschikbare kanalen om dit soort incidenten te melden; 
wij maken de juiste afspraken met onze partnerorganisaties (financiers en leveranciers) om deze 
Gedragscode van toepassing te verklaren op in ieder geval de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader 
van contractuele verplichtingen tussen Duurzame Warmte Enspijk en de betreffende partnerorganisaties. 
Indien u het noodzakelijk acht, kunt u uw melding doen bij de integriteitscommissie zoals in huishoudelijk 
reglement vermeld staat. 
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Bescherming Duurzame Warmte Enspijk zet zich in om een veilige omgeving te creëren voor de 
bestuursleden en teamleden van de organisatie en iedereen die werkt bij, met, voor en namens Duurzame 
Warmte Enspijk. Alle bestuursleden en teamleden van de organisatie en iedereen die werkt bij, met, voor 
en namens Duurzame Warmte Enspijk hebben de plicht om de principes van dit beleid na te leven. Ze zetten 
zich in voor het waarborgen van een werkcultuur die gericht is op het creëren van die veilige werkomgeving. 
Duurzame Warmte Enspijk beschouwt seksuele uitbuiting en misbruik door teamleden (inclusief de mensen 
die werken voor, met of namens Duurzame Warmte Enspijk) als ernstige overtredingen en aanleiding tot het 
nemen van disciplinaire maatregelen. De exacte maatregelen die moeten worden genomen, zijn afhankelijk 
van de omstandigheden. 
 
Financieel wangedrag We streven ernaar om relaties op te bouwen met alle belanghebbenden in ons 
netwerk die gebaseerd zijn op professionaliteit, vertrouwen en integriteit. 
We zullen nooit illegale betalingen doen, illegale gunsten verrichten of erom vragen of enige andere actie 
ondernemen die de coöperatie Duurzame Warmte Enspijk kan blootstellen aan risico's van financieel verlies, 
afhankelijkheid, chantage, afpersing, juridische sancties of schade aan onze reputatie. We hebben een 
nultolerantiebeleid ten aanzien van alle vormen van fraude en corruptie. 
 
Machtsmisbruik Bestuursleden en teamleden van de organisatie en iedereen die werkt bij, met, voor en 
namens Duurzame Warmte Enspijk van Duurzame Warmte Enspijk handelen in overeenstemming met de 
volgende waarden om machtsmisbruik te voorkomen: 
 
Objectiviteit 
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden is het van belang dat we onafhankelijke en objectieve relaties 
onderhouden met individuele partijen in het veld. Persoonlijke belangen worden vermeden en als het om 
persoonlijke belangen gaat, worden deze strikt gescheiden gehouden van eventuele zakelijke belangen. Alle 
belangenverstrengeling of de schijn daarvan wordt vermeden. Duurzame Warmte Enspijk is hierin eerlijk en 
transparant en kan daarom altijd uitleggen waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. 
 
Betrouwbaar 
Duurzame Warmte Enspijk is een betrouwbare partner, wat betekent dat teamleden de verwachtingen 
waarmaken. We doen geen toezeggingen die we mogelijk niet kunnen nakomen, en we stellen geen 
onrealistische verwachtingen in onze communicatie. Wij komen onze afspraken na. Regels, normen voor 
zaken als kwaliteit en normen, maatschappelijke en andere, worden nageleefd, zowel naar de letter als naar 
de geest. Duurzame Warmte Enspijk en haar teamleden worden hiervoor aangesproken en nemen 
dienovereenkomstig verantwoordelijkheid; 
 
Zorgvuldigheid 
Beslissingen worden zorgvuldig genomen, met een gedegen afweging van de verschillende betrokken 
belangen. Overheidsgelden en andere middelen worden gericht en kosteneffectief ingezet. Ook maken 
teamleden op verantwoorde en professionele wijze gebruik van kantoor- en ICT-faciliteiten van de 
coöperatie. Dit geldt met name voor internetgebruik en e-mail. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk 
behandeld. 
 
CO₂-voetafdruk Om onze CO₂-voetafdruk te verkleinen: verminderen we onze reizen op brandstof en 
bemoedigen we lokaal vervoer per fiets; maken zo mogelijk gebruik van virtuele vergaderingen; reduceren 
het gebruik van geprint materiaal waar mogelijk en vermijden we disposable materialen tijdens 
evenementen.   
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